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INŠTALAČNÝ MANUÁL
Ďakujeme za zakúpenie programu NEWTON Dictate .
Prevedieme Vás jeho inštaláciou, ktorá prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch:

Stiahnutie inštalačného súboru a inštalácie programu NEWTON Dictate
Prvé spustenie nainštalovaného programu
Zadanie licenčných údajov do NEWTON Dictate

Stiahnutie inštalačného súboru a inštalácia
Po zakúpení NEWTON Dictate ste získali do e-mailu okrem iných informácií aj odkaz na stiahnutie
inštalačného súboru NewtonDictate5.exe. Pomocou tohto odkazu stiahnete súbor do počítače. Stiahnutý
inštalačný súbor bežným spôsobom spustíte a nainštalujte program s pomocou sprievodcu inštaláciou.

Prvé spustenie
NEWTON Dictate spustíte pomocou ikony na ploche Windows alebo pomocou menu Štart.
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Zadanie licenčných údajov do NEWTON Dictate
K identifikácii Vašej licencie slúži licenčné číslo, ktoré nájdete na kartičke v balení programu v prípade
krabicovej verzie alebo v e-mailu potvrdzujúcom nákup licencie v prípade elektronickej verzie. Licenčné
číslo má tvar šiestich skupín piatich číslic alebo veľkých písmen oddelených pomlčkou.
Po úspešnom prihlásení do služby
NEWTON Cloud prejde okno
Prihlásenie do záložky Licencia. Tu
vyplňte registračné údaje Vašej
licencie, tj. meno a priezvisko, emailovú adresu a licenčné číslo.
Služba NEWTON Cloud slúži ako
sklad Vašich licencií programu
NEWTON Dictate, je schopná
uschovať informácie o viac
licenciách. To je dôvod, prečo teraz
vypĺňate znovu Vaše meno a emailovú adresu. Tieto údaje sa
teraz týkajú konkrétnej licencie
NEWTON Dictate.
Pretože Vás chceme ochrániť pred krádežou licencie, zaznamenáme si informácie o nej na náš licenční
server. Preto je vyžadované v túto chvíľu pripojenie k internetu. Tlačidlom Test môžete vyskúšať
dostupnosť licenčného serveru.
Pre dokončenie zadania licenčných údajov stlačte tlačidlo Spustiť. Pokiaľ prebehne registrácia správne,
práve zadané licenčné číslo uložíme do Vášho účtu NEWTON Cloud. Môžete ho využiť i na ďalších
počítačoch, pretože Vaša licencia je prenositeľná. Licencovaný program môžete ale používať súčasne iba na
jednom počítači.
NEWTON Dictate spustí po registrácii licencie výukový tutoriál, ktorý Vás v niekoľkých krokoch naučí, ako
program používať k Vašej spokojnosti.

Služby NEWTON Cloud
Pre využitie prenositeľnosti užívateľských nastavení NEWTON Dictate, ukladanie dokumentov
s prepisom do cloudu a ďalších služieb je možné pripojiť NEWTON Dictate do účtu služby NEWTON
Cloud.
Pre detailnejšie informácie o službách NEWTON Cloud navštívte stránku newtoncloud.eu.
Do cloudu sa môžete pripojiť už pri prvom spustení. Vyberte v úvodnom okne záložku NEWTON Cloud a
vyberte možnosť registrácie nového účtu (tlačidlo Registrácie) alebo prihlásenie k už existujúcemu účtu
(tlačidlo Prihlásenie).
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Registrácia do služby NEWTON Cloud
E-mail je v službe používaný ako
Váš osobný identifikačný údaj a sú
naň odosielané správy dôležité pre
správne fungovanie služby. Zadajte
teda prosím platný e-mail, ku
ktorému máte prístup. Vyplňte
všetky ostatné údaje a stlačte
tlačidlo Registrovať.
Registračná služba NEWTON Cloud
odošle na zadanú e-mailovú adresu
správu o vykonanej registrácii so
žiadosťou o potvrdenie registrácie.
Skontrolujte svoju elektronickú
poštu a po prijatí tejto správy
kliknite na potvrdzovací odkaz. Po tomto potvrdení je účet NEWTON Cloud pripravený poskytovať služby
súvisiace s Vašou licenciou.

Prihlásenie do NEWTON Cloud
Zadajte prihlasovací e-mail a heslo Vášho účtu NEWTON Cloud a stlačte tlačidlo Prihlásiť.
Po zaškrtnutí voľby Trvalé
prihlásenie si program Vaše
údaje zapamätá a nebude ich už
požadovať.
Tlačidlo Preskočiť slúži
k prechodu na licencovanie bez
použitia služby NEWTON Cloud.

Čo robiť v prípade problémov?
Ak nastane počas inštalácie a používania programu situácia, ktorú nebudete schopní sami vyriešiť, obráťte
sa na našu technickú podporu, ktorá Vám rada poradí.
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e-mail: podpora@diktovanie.sk
Veríme, že budete spokojný a že Vám NEWTON Dictate spríjemní život .
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